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Doorbreek de service-paradox

Haal meer uit uw productie
Goede productiebeheersing draagt bij aan het realiseren van 

de bedrijfsdoelen. Regelmatig worden productiebedrijven 

echter geconfronteerd met teleurstellende klantervaringen 

én te hoge kosten. Niet zelden blijken lange doorlooptijden 

toch onbetrouwbaar, hoge voorraden toch te laag en forse 

capaciteiten toch ontoereikend. Het zijn signalen dat de 

productiebeheersing niet aansluit bij het product, de markt en 

de waardepropositie.

Het waarom van productiebeheersing
Het doel van productiebeheersing kan per bedrijf verschil-
len. Voor het ene bedrijf zit de toegevoegde waarde in het 
maximaliseren van bezetting en verlagen van voorraden, bij 
het andere bedrijf in het betrouwbaar verkorten van levertij-
den en/of verhogen van de flexibiliteit. Hoe het ook zij, een 
goede productiebeheersing sluit perfect aan bij het product, 
de markt en de waardepropositie; het bestaansrecht van elk 
productiebedrijf.

De service-paradox
Niet zelden staan productiebedrijven voor de uitdaging 
tegelijkertijd zowel de klantervaring te verbeteren als de 
kosten van deze verbeterde ervaring te verlagen. Ga er maar 
aanstaan; tegelijkertijd zowel beter als goedkoper worden. 
Op het eerste gezicht een onmogelijke opdracht, ook wel 
bekend als de service-paradox. Bedrijven met een goede 
productiebeheersing bewijzen echter dat het kan: een 
betere klantervaring tegen lagere kosten. Dankzij een goede 
productiebeheersing hebben zij de service-paradox weten te 
doorbreken.  

Involvation en Supply Chain Magazine hebben een check-
list ontwikkeld die inzicht geeft in de toegevoegde waarde 
en het potentieel van uw huidige productiebeheersing. 
Wanneer u de volgende vragen beantwoordt, krijgt u 
inzicht in het verbeterpotentieel voor de productie.

0-3 vragen met ‘Nee’ beantwoord
U heeft uw productie volledig onder controle. Uw produc-
tiebeheersing draagt positief bij aan het realiseren van uw 
bedrijfsdoelstellingen. 

4-6 vragen met ‘Nee’ beantwoord
Uw productiebeheersing staat het realiseren van de 
bedrijfsdoelstellingen in de weg. Het is zeer de moeite 
waard om hierin te investeren om deze beter aan te laten 
sluiten bij product, markt en waardepropositie.  

7-10 vragen met ‘Nee’ beantwoord
Uw productie is stuurloos. Investering in productiebe-
heersing is voorwaardelijk om uw bedrijfsdoelstellingen 
te realiseren.
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Checklist voor optimale productiebeheersing

 1. Levertijd en leverbetrouwbaarheid voldoen altijd aan de klanteisen.
 2. Het productieplan is 100% betrouwbaar en wordt niet gewijzigd.
 3. Prioriteiten in de productie zijn bekend bij Sales en Logistiek en staan niet 
  ter discussie.
 4. De actuele orderstatus is voor iedereen direct inzichtelijk.
 5. Interne doorlooptijden zijn 100% betrouwbaar.
 6. Het grootste deel van de interne doorlooptijd wordt  daadwerkelijk aan de 

order gewerkt.
 7. Ad-hocmaatregelen om het werk af te krijgen zijn zelden tot nooit nodig.
 8. De productiekosten bewegen zich binnen budget.
 9. Productiedoel en managementfocus staan zwart op wit voor iedereen 
  zichtbaar.
 10. De sfeer tussen productie, planning en commercie is goed en constructief.

Ja   Nee
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